
 

 

 
 
 
 
 
Achtergronden en praktisch toepassen van leermiddelen LOB Profiel ASL 
 
1. Inhoud  

De scholing bevordert de deskundigheid van decanen en mentoren op het gebied van LOB in het 

algemeen en het gebruik van het leermiddel Beroepskeuzedagboek in het bijzonder. Het 

Beroepskeuzedagboek is een compleet eigentijds LOB-leermiddel met uitgaven voor de onderbouw 

vmbo en avo, de bovenbouw vmbo, de derde klas havo/vwo en de bovenbouw havo/vwo. De 

bijeenkomsten worden per leermiddel specifiek aangeboden.  

De inhoud van de scholing richt zich op: 

 Theoretische uitgangspunten en loopbaantheorieën die ten grondslag liggen aan LOB in het 

algemeen en de thema’s in het Beroepskeuzedagboek in het bijzonder. 

 

 Introductie van het leermiddel Beroepskeuzedagboek, de specifieke leerstof van de 

betreffende uitgave en praktische oefeningen in de uitvoering van de lessen en werkvormen. 

 Instructie in het gebruik van het webbased gedeelte van het leermiddel. Aan bod komen o.a. 
de digitale toegang, digitale lesbrieven en werkvormen, leerlingvolgsysteem, online 
vragenlijsten, online opdrachten, interactieve informatiekanalen, doorlopend- en 
ontwikkelingsgericht e-portfolio. 

 

 De 5 loopbaancompetenties van Marinka Kuijpers en opbouw van een ontwikkelingsgericht 
doorlopend portfolio met als eindresultaat een loopbaandossier met onderbouwd 
loopbaanplan. 

 

 Stimulering van de ouderparticipatie met instrumenten voor ouderfeedback. 
 
 
Afhankelijk van het betreffende leermiddel wordt er onder meer aandacht besteed aan de volgende 
(LOB) thema’s: 
 

 Pionier, onderbouw vmbo en avo: 

Meervoudige intelligentie Howard Gardner, talentontwikkeling, socialisatieproces van 

Gottfredson, Holland oriëntaties, studievaardigheden, interesse en de profielen in het vmbo en 

avo. 

 Loopbaanverkenner, bovenbouw vmbo en heroriënatie in het mbo: 

Loopbaan ID en loopbaanankers, talentontwikkeling en 21 centuryskills, motivatie en 

studievaardigheden, interesse gekoppeld aan de MBO domeinen en de toekomst van werk en 

arbeidsmarkt. 

 Profielkiezer, derde leerjaar havo en vwo: 

Toekomstdromen en rolmodellen, profielscan, motivatie en studievaardigheden, interesse met 

daaraan verbonden een zoeksysteem voor opleidingen in het hoger onderwijs, 

talentontwikkeling gericht op werkgerichte talenten en 21 centuryskills en de arbeidsmarkt van 

de toekomst. 

 Studieloopbaanplanner, bovenbouw havo en vwo: 

Studievaardigheden met ontwikkelingsplan, de wereld van werk en opleiding, interesse met 

daaraan verbonden een zoeksysteem voor opleidingen in het hoger onderwijs, 

talentontwikkeling, thema’s rondom studiekeuze, LOB activiteiten, opstellen loopbaanplan. 

 



 

 

 

 

 

De scholing kan zowel ingezet worden op basis van keuzen rondom professionalisering LOB  in het 

team als op basis van prioritering van professionalisering LOB in het schoolplan vastgesteld door 

directie/beleidsmakers. Voor scholen die LOB nadrukkelijk als pijler van hun onderwijsvisie benoemen, 

verhoogt professionalisering van de keuzebegeleiders de motivatie en het enthousiasme waarmee zij 

zich met hun begeleidingstaak bezighouden. 

2. Niveau 
 
Decanen, mentoren, lob coördinatoren, leerlingbegeleiders en docenten met HBO werk- en 
denkniveau. 
 
3. Duur 
 
De scholing neemt een dagdeel van 4 uur in beslag.  
 
4. Doelstellingen 

 
Het doel van de scholing is deskundigheidsbevordering van decanen, mentoren, lob coördinatoren, 
leerlingbegeleiders en docenten in hun taak op het gebied van LOB in het algemeen en het gebruik 
van het leermiddel Beroepskeuzedagboek in het bijzonder.  
 
5. Doelgroep 
 
Decanen, mentoren, lob coördinatoren, leerlingbegeleiders en docenten.  
De scholing wordt in eerste instantie in company op school aangeboden. Bij voldoende aanmelding 
wordt de cursus ook opengesteld voor deelnemers via open inschrijving.  
 
6. Studiebelasting 
 
Per betreffende uitgave: 

o Contact uren: 4  
o Zelfstudie uren: 6 

 
7. Studiemateriaal 
 
Het studiemateriaal is aangepast aan het betreffende leermiddel en bestaat uit: 

 Een handleiding 

 Digitale lesbrieven 

 Hand-out van de PowerPoint presentatie  
 
8. Toetsing (indien van toepassing) 
 
Toetsing is niet van toepassing. 
Na afloop ontvangen de deelnemers een scholingscertificaat van Profiel ASL. 


